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1. Voedsel veilig??
Op de website van foodwatch kun je allerlei schandalen lezen over ons voedsel, het is lang niet altijd veilig.
Zoals ook nu weer blijkt bevat ons voedsel soms minerale olieresten…. Zie dit bericht.
Kinderen krijgen gemakkelijk te veel cafeïne binnen. Voedselproducenten gebruiken de stimulerende stof steeds vaker in
producten die (ook) door kinderen worden gegeten of gedronken. Cafeïne heeft op kinderen een veel sterker effect dan op
volwassenen. Verontrustend is daarom dat een kwart van de kinderen in groep acht regelmatig energiedrankjes drinkt (onderzoek
Trimbos-instituut.
Hyperactief en slapeloos.
Leerkrachten zijn niet blij met de oppeppende energiedrankjes – op sommige scholen zijn ze verboden. Kinderen kunnen al van
een kleine dosis cafeïne hyperactief en rusteloos worden. Ook kunnen ze slaapproblemen krijgen. In energiedrankjes zitten naast
cafeïne ook de stimulerende stoffen taurine, glucoronolactone en inosiet. Lees ook hier.
Energiesnoepjes.
Ook snoepfabrikant Napoleon heeft de stimulerende stoffen ontdekt. Vijf snoepjes bevatten evenveel cafeïne als een kop koffie of
een blikje z.g. energie drank. De GGD pleit voor een verbod op verkoop van energiedrankjes in de supermarkt en het
Voedingscentrum raadt het gebruik van cafeïne zelfs af voor kinderen jonger dan 13 jaar. Toch liggen de zakjes Napoleon Xtreme
Energy gewoon in het snoep schap en staat de mededeling 'niet aanbevolen voor kinderen' slechts in hele kleine lettertjes op de
verpakking.
Sunrider producten zijn veilig.
Dr. Chen gaat voor topkwaliteit, met minder neemt hij geen genoegen.
Sunrider heeft o.a. Fortune Delight, wat een geweldig alternatief is voor andere drankjes.
Het is veilig, effectief en heerlijk om te drinken, het bevat heel veel antioxidanten. Kinderen vinden het
ook heerlijk. Je kunt het koud en warm drinken. En het is veel goedkoper dan bv Red Bull!
Meer informatie is te vinden in de bijlage.
Ook hebben we heerlijke gezonde snoepjes de Sunny Days. Deze bevatten natuurlijke ingrediënten zoals
menthol (munt), citroenolie, eucalyptusolie en kaneelolie. Ze geven een scherpe, verfrissende smaak en
helpen met het neutraliseren van geuren in de mond.

2. Ervaringen met alleen basisproducten.
Hierbij een aantal ervaringen van klanten die de volgende basisproducten gebruiken:
-Quinary
-Nuplus
-Calli of Fortune Delight
-Sunny dew.
“Ik voel me veel stabieler, ik lach meer en voel me blijer. Ik gebruik geen slaapmedicatie meer en slaap heerlijk. Ik voel me veel
relaxter en ga luchtiger met problemen om, ik wil dit echt heel graag blijven gebruiken. Ik richt me nu veel meer op oplossingen
dan problemen.”
“Ik zag eerst geen oplossing hoe ik de producten zou kunnen gebruiken maar nu wel: ik ga besparen op mijn telefoonkosten,
ziektekostenverzekering en drink veel minder biologische wijn.”
“Mijn man heeft minder trek in koffie!”
“Ik had veel huilbuien maar nu ik minder thee gebruik gaat het beter ik heb meer energie.”
“Ik ben erg moe, heb meer slaap nodig en ik heb hoofdpijn”. Dit is meestal tijdelijk, het lichaam is aan het regenereren wat je
een moe gevoel kan geven. Het ging na het minderen van de Calli en Fortune Delight beter.
“Ik had al jaren erge huiduitslag, dit gaat nu veel beter helemaal met de Prime Again erbij (voeding voor het hormoonsysteem)
naast de basisproducten. Ik ben heel blij dat mijn huid er nu veel beter uitziet, eindelijk een oplossing!
Ik voel me ook veel blijer en energieker”.
“Ik voel me energieker. Ik had slechts 4 x per jaar een menstruatie nu weer elke maand zoals het hoort en heb er minder last van.
Mijn ogen zijn helderder. Omdat ik me er goed bij voel deel ik het graag met anderen, een kennis van mij gebruikt het ook en is er
heel blij mee.”
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“Ik was zeker 30 kg te zwaar. Ik heb al heel veel afvalkuren gedaan maar met het jojo effect. Het werd steeds moeilijker om af te
vallen. De diëtiste raadde me een dieet aan wat ik een paar jaar geleden ook al had gedaan zonder resultaat, dus daar had ik
geen zin in.
Ik ging aan de basisproducten van Sunrider: 1 zakje Nuplus, 5 Quinary capsules en ½ zakje Fortune Delight en ben al 10 kg
afgevallen in 2 maanden, ook heb ik meer ruimte in mijn lichaam en ben daardoor minder kortademig. Ik spuit ook veel minder
insuline. Wat ben ik hier blij mee!”
“Nu ik naast de basisproducten de Sunrider calcium supplementen heb toegevoegd, heb ik geen krampen meer met de
menstruatie.”
Hier kun je ook heel veel ervaringen bekijken.

3. Bijeenkomsten.
De laatste maanden zijn er meerdere Sunrider bijeenkomsten geweest.
Dr. Chen is in Amsterdam geweest, hier in Benningbroek waren Paul Jensen uit Utah en
Andrea Langer uit Canada. Het waren allemaal interessante bijeenkomsten.
Dr. Chen vertelde vooral hoe belangrijk het is om anderen te helpen geld te verdienen, want
velen hebben stress door geldtekort, wat weer ziektes veroorzaakt. Hij vertelde hoe
Sunrider een geweldige kans biedt om anderen te helpen.
En als je genoeg geld hebt is niks te duur.
Dr. Chen was als kind heel ziek en zwak. Zijn opa gaf hem kruiden waardoor hij weer
supergezond en sterk werd, hieruit ontstond een passie voor kruiden.
Omdat hij heel arm was, had hij een droom om heel succesvol te worden, zodat hij altijd
genoeg geld zou hebben. ”Iedereen moet de kans krijgen om gezond te zijn met een goed inkomen”. Hij richtte in 1982 Sunrider
op.
Hij liet de nieuwe Sunrider PowerPoint presentatie zien met gesproken tekst en een kort filmpje waarom het interessant is om
met Sunrider een inkomen te verdienen. Dit komt nog online te staan.
Van anderen hoorde ik dat ze het heel inspirerend vonden en dat het mooi was te zien dat Dr. Chen zo gewoon is, terwijl hij
eigenlijk een heel bijzonder persoon is. Ze hadden de mogelijkheid om met Dr. Chen te praten.
Andrea Langer uit Canada heeft o.a. een workshop over de
huidverzorging gegeven. Het is elke keer weer indrukwekkend hoe de
huid verandert/verbetert na de 4 stappen van de basisproducten, n.l.
oppervlakte reinigen, diepte reinigen, in balans brengen en dan
voeden. Iedereen was onder de indruk.
Ook de testen zijn bijzonder zoals de zuurtegraad meten met een
lakmoespapiertje
De meeste zepen, ook natuurlijke zepen en dure zepen zijn veel te
basisch, waardoor de huid beschadigt. De beautybar/zeep van
Sunrider heeft de juiste zuurtegraad. De huid voelt heel zacht na
gebruik.
Paul Jensen uit Utah geeft altijd korte en krachtige presentaties en biedt mensen een 30 dagen pakket aan
met: niet goed, geld terug garantie. Hij is daar heel succesvol mee.
Er wordt dan een gezondheidstest ingevuld voordat men begint en na 30 dagen, als de producten
consequent elke dag gebruikt worden is er meestal een groot verschil. Daarna kan men kijken hoe verder te
gaan, sommigen gaan met het zelfde programma door en anderen nemen bv de helft van alles. Helemaal
mooi is het als ze het met anderen gaan delen, zodat meer mensen ontdekken hoe krachtig de producten
zijn en meer mensen zich beter gaan voelen.

4. Tips voor de feestdagen.
Sunrider bied geweldige producten om cadeau te geven tijdens de feestdagen zoals een Sunpack® en verzorgingsproducten. Een
geweldige kans om iemand kennis te laten maken met Sunrider en hun bijzondere producten!
Het SunPack is gebaseerd op de filosofie van regeneratie, het SunPack bevat het allerbeste wat betreft
voeding en wellness producten. De SunPack producten zijn ontworpen om te voeden, het lichaam te
reinigen en balans in gezondheid te brengen. Na het gebruik van de SunPack producten, zal men
verbetering merken in energie en welzijn.
Het SunPack® bevat: 10 zakjes Fortune Delight® (perzik smaak), 1 flesje SunnyDew®, 10 zakjes NuPlus®
(smaak: naturel) en 100 capsules Quinary®. Zie ook de bijlage.

SUNRIDER: REGENEREREN I.P.V. DEGENEREREN

Oi-lin basisproducten : reinigen, balanceren en voeden. Een weldaad voor de huid.
Uw huid gaat er jeugdig uitzien. Bevat jojoba olie, plantaardige squalane en olijfolie.

Dr. Chen YOUTH EMULSION : vermindert rimpels en
lijntjes en beschermt de huid tegen vrije radicalen.

Dr. Chen YOUTH MASK. Sterk hydraterend, de huid word soepel en zacht.
Verjongt de huid. Vermindert rimpels

5. Agenda
Maandag 16 november en maandag 30 november huidverzorgingsworkshop
van 10.00 - 11.30 uur en van 20.00 - 21.30 uur
ervaar het verschil met elk ander product.
ervaren op de hand is gratis en op het gezicht €10,00.
Van te voren aanmelden via email margavlaar@gmail.com
Zaterdag 21 november 15.00 -17.00 uur training voor actieve distributeurs
Zaterdag 19 December 15.00 -17.00 uur training voor actieve distributeurs
Hoe succesvol worden met Sunrider
Van tevoren aanmelden via email margavlaar@gmail.com
Conference calls
Elke maandag conference call voor actieve distributeurs van19.00 uur tot 19.30 uur
Aanmelden via deze link.
Elke dinsdag om 19.30 uur presentatie.
Alle bijeenkomsten zijn in de presentatieruimte in de Oosterstraat 57 te Benningbroek

Onovertroffen producten, de kwaliteit is gegarandeerd, niet te kopiëren, de beste uitbetaling, deskundige
eigenaren, professionele begeleiding, meetbare successen, hypermoderne productie
en alles puur uit de natuur.

De missie van Sunrider is Sunrider te delen met de hele wereld
en zorgen voor welvaart en welzijn.
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